PRESS RELEASE
19 de março de 2018

A SCHWARZKOPF PROFESSIONAL APRESENTA O SEU MAIS
RECENTE REGIME DE CUIDADO CAPILAR COM TECNOLOGIA
AVANÇADA: NOVO BC BONACURE!

TECNOLOGIA AVANÇADA.
BELEZA NATURAL.

A base da relação entre o cabeleireiro e o cliente é a confiança…
…Confiança de que o cliente receberá o melhor serviço a cada visita.
…Confiança de que o cabeleireiro utilizará os melhores produtos do mercado.
…Confiança de que o cliente sairá do salão a sentir-se bonito, por dentro e por fora.
Com um legado de 120 anos de inovação, a Schwarzkopf Professional apresenta o seu mais
recente regime de cuidados capilares personalizados: o novo BC Bonacure.
Através desta renovada gama, a Schwarzkopf Professional fornece aos cabeleireiros as mais
avançadas tecnologias baseadas nos cuidados de pele. A marca acredita que beleza é uma
sensação, é real, é simples, é confiança. #BELIEVEINCONFIDENCE
Tecnologia avançada. Beleza simples.
Sempre numa relação de compromisso com a inovação, a gama BC Bonacure garante cabelos
bonitos a todos os clientes, no salão e em casa, graças à integração de:
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•

Tecnologias de ponta inspiradas nos cuidados da pele
Específicas para cada subgama, foram incluídas as melhores tecnologias comprovadas de
cuidados de pele: ácido hialurónico hidratante, peptídeos reparadores, pH de 4,5 para fixar a
cor, colagénio volumizador, queratina suavizante e Q10+ rejuvenescedor. Assim sendo, existe
um regime BC Bonacure ideal para cada tipo de cabelo.

•

Tecnologia Micelar inovadora
Incluída nos champôs BC Bonacure para oferecer uma experiência de limpeza suave, mas
eficaz, sem retirar a hidratação.

BC Bonacure oferece uma abordagem personalizada para cada tipo de cabelo:
•

BC Peptide Repair Rescue – para cabelo danificado e stressado
Nos cuidados de pele, os peptídeos promovem a sua elasticidade. Nos cuidados capilares,
os peptídeos voltam a preencher o córtex danificado ao reconstruir a arquitetura interior do
cabelo.

•

BC Hyaluronic Moisture Kick – para cabelo normal a seco, ondulado ou encaracolado
Nos cuidados de pele, o ácido hialurónico atua como agente hidratante de longa duração. É
utilizado nos cuidados capilares para revitalizar cabelos desidratados, aumentando a
elasticidade e o brilho.

PRESS RELEASE
• BC Q10+ Time Restore – para cabelo maduro
Nos cuidados de pele, o Q10+ surge com ingrediente rejuvenescedor, essencial para a
revitalização das células da pele. Nos cuidados capilares, reativa a produção de queratina no
bulbo capilar para rejuvenescer o cabelo.

•

BC pH 4.5 Color Freeze – para cabelo com coloração ou madeixas
Nos cuidados de pele, o pH de 4,5 equilibra e mantém o aspeto saudável. Nos cuidados
capilares, é utilizado para fixar os pigmentos de cor no interior da matriz do cabelo,
promovendo uma cor intensa e duradoura.
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•

BC Collagen Volume Boost – para cabelo fino a normal
Nos cuidados de pele, o colagénio é utilizado para oferecer elasticidade, forma e resistência.
Nos cuidados capilares reforça suavemente o cabelo, oferecendo corpo, volume e movimento.

•

BC Keratin Smooth Perfect – para cabelo espesso, crespo e difícil de manejar
A queratina é utilizada nos cuidados de pele para manter a função das células intacta. Nos
cuidados capilares, suaviza a superfície do cabelo ao depositar agentes de tratamento em
áreas difíceis, para um efeito anti-crespo.

Serviço no salão – Terapias express em 10 minutos
Graças aos ingredientes específicos de cada subgama e às texturas dos novos produtos de
excelência da marca BC Bonacure, os cabeleireiros podem disponibilizar tratamentos de salão
personalizados em apenas 10 minutos:
•

BC Peptide Repair Rescue – Terapia de Nutrição
Reverte até 3 anos de danos com apenas uma aplicação.

•

BC Hyaluronic Moisture Kick – Terapia de Hidratação
O cabelo seco é nutrido a 100% com uma penteabilidade melhorada até 85%.

•

BC Q10+ Time Restore – Terapia de Rejuvenescimento
Rejuvenesce o cabelo maduro.
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•

BC pH 4.5 Color Freeze – Terapia Zero Desvanecimento
Primeira terapia capilar que fixa a cor para zero desvanecimento.

•

BC Collagen Volume Boost – Terapia de Volume
Sensação de cabelo mais volumoso até 3 dias.

•

BC Keratin Smooth Perfect – Terapia de controlo anti-crespo
Efeito anti-crespo até 4 dias.

Equipa de influenciadores BC Bonacure
Paralelamente ao lançamento dos novos produtos BC Bonacure, a campanha
#BelieveinConfidence revela mulheres reais que enfrentam dilemas capilares reais – quatro
bloggers de lifestyle influentes partilham a sua história:
•
•
•
•

Alexandra Pereira (@lovelypepa)
Caroline Silta (@carolinesilta)
Jüli Mery (@juelimery)
Sendi Skopljak (@skopljak)

Deixe-se inspirar pelas bloggers
www.believeinconfidence.com.
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BC Bonacure está disponível nos salões a partir de março de 2018 e nas lojas especialistas a partir
de abril de 2018.

Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro e Instagram
Portugal schwarzkopfpropt.
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Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos
mercados e categorias em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. A Henkel emprega
mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida
por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados.
Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos
índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice
alemão de ações DAX. Para obter mais informações visite: www.henkel.com.
Para mais informações:
Contacto: Media Consulting | Catarina Maçãs
Telefone: 910 906 007
Email:
catarina.macas@mediaconsulting.pt

